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Formandens beretning for året 2005 
 
 
Indledning 
Indledningsvis vil jeg starte min beretning med en kort orientering om foreningens virke og 
derefter gå over til udviklingen i det forgangne år. 
 
Foreningens forsyningsområde dækker byerne Brejning og Børkop med nu et samlet antal 
medlemmer på 2478 fordelt på ca. 1/3 i Brejning og 2/3 i Børkop. 
 
Foreningen har således haft en nettotilgang på 117 medlemmer i 2005, hvilket må 
betegnes som meget tilfredsstillende. 
 
En fortsat stor udstykning og salg af grunde i foreningens område forventes i 2006 at 
tilføre yderligere 70-80 nye medlemmer. 
 
Vi kan således konstatere en fortsat meget positiv udvikling i foreningsgrundlaget. 
 
Foreningens tilbud om Internetopkobling har været en stor succes idet nu ca. 40 % af 
medlemmerne har Internet via antenneforeningen mod ca. 30 % sidste år. 

 
 
Driften af anlægget 
 
Driften af anlægget har været meget stabil det forgangne år, og vi har således kun haft 
meget få og kun mindre driftsforstyrrelser. 
 
 
Udviklingen det forgangne år 
Bestyrelsen har i det forgangne år haft et aktivt år med 5 bestyrelsesmøder samt 
afholdelse af den ordinære generalforsamling i april måned. 
 
Hjemmeside 
I marts 2005 introducerede foreningen sin egen hjemmeside (www.gsaf.dk) som endnu et 
supplement til medlemmerne, hvor bestyrelsen kan stille relevant information til rådighed 
for medlemmerne. 
Vi har desværre ikke en måling af antal besøgende på hjemmesiden, men i betragtning af 
at 40 % af medlemmerne er på Internettet, føler vi det som en naturlig vej at gå. 
 
Foreningens info-kanal vil dog forsat være stedet, hvor aktuelle emne og nyheder vil blive 
præsenteret. 
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Landsmøde i FDA (sammenslutningen af Forenede Danske Antenneanlæg) 
I lighed med de forgangne år deltog repræsentanter fra bestyrelsen i november i FDA’s 
landmøde. Det var 2 spændende og givtige dage med flere temamøder samt med 
udstillinger, hvor den sidste nye teknik blev præsenteret og morgendagens trend 
diskuteret. 
 
Fladskærme 
2005 blevet også året hvor danskerne for alvor tog de store fladskærms TV til sig.  
Ifølge ”Branchen Forbruger Elektronik” har LCD og Plasma tv således med et salg på 
200.000 stk. i 2005 overhalet billedrørsfjernsynet som kun solgte 180.000 stk., og det 
forventes, at billedrørsfjernsynet nærmest vil forsvinde ud af markedet i 2006.)  
 
Når danskerne investerer i de nye fladskærms fjernsyn køber vi ofte et væsentlig større 
apparat end det gamle - typisk 32”-42”, men med en uændret afstand mellem fjernsynet og 
sofaen svarer det egentlig til, at man rykker tættere på fjernsynet.  
Nå man sidder forholdsvis tæt på et stort fjernsyn, kræves der et perfekt antennesignal, 
ellers vil billedet fremstå en smule sløret. 
Har man investeret i et nyt apparat, og er billedkvaliteten ikke i top, så vil vi gerne opfordre 
til, at man i stedet for at gå og ærgre sig får gjort noget ved det. 
Fejl i foreningens net rettes uden omkostninger for det enkelte medlem, mens man selv 
skal dække omkostninger i forbindelse med fejlretning i ens egen installation. 
 
Programudvalget 
2005 var 2. år, hvor programudvalget skulle forsøge at dele sol og vind lige og således 
sammensætte og indkøbe programmer til 2006.  
 
Bestyrelsen nedsatte et programudvalg som kom til at bestå af Kim Østergaard, John 
Julius, Erik Olsson og undertegnede.  
 
På sidste års generalforsamling blev der vedtaget et budget på 950 kr. pr. medlem til 
indkøb af betalingsprogrammer for 2006. Da der samtidig var et mindre overskud på 
programkontoen, var det muligt at supplere med nogle nye programmer og afprøve nogle 
”boblere”. 
 
Med lidt velvilje fra programleverandøren lykkedes det således at få plads til 4 nye 
programmer samtidig med, at programudvalget valgte at lade et program udgå.  
(IND: TV6, Reality TV, Viasat Sport 1, viasat Explore  UD: Travel Channel) 
 
Programudvalget besluttede også i det forgangne år igen at starte ”Prøvekanalen”, og fra 
1. november har medlemmerne således haft mulighed for at komme med forslag til 
programmer, som man gerne ville prøve. 
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Programpakker 
På sidste års generalforsamling var der spørgsmål om, hvorvidt vi evt. kunne etablere en 
3. programpakke således at dem, der gerne ville betale mere, også kunne få flere 
programmer. Men da det at implementere en 3. programpakke rummer mange aspekter, 
lovede vi at undersøge mulighederne og konsekvenserne til næste generalforsamling. 
 
Den praktiske løsning 
Lad mig starte med at slå fast, at det er praktisk muligt at etablere en 3. programpakke. 
En sådan løsning indbefatter at alle, som har den nuværende pakke 2, og som ikke ønsker 
at have den 3. programpakke, skal have monteret et filter i deres tilslutningsstander. 
 
I dag har godt 2300 medlemmer pakke 2, og forestiller vi os, at ca. halvdelen ikke ønsker 
den 3. pakke, skal der således monteres 1100-1200 filtre.  
Selv med kvantumrabat vil det betyde en investering på over 300.000 kr. for montering af 
filtre! 
 
Programsammensætning af pakke 2 og 3 
Med 3 pakker vil det uden tvivl ikke blive nogen let opgave at stille alle tilfredse, når det 
skal besluttes, hvad der skal være i pakke 2, og hvad der skal henvises til den dyreste 
pakke - nemlig pakke 3! 
 
Administration 
At administrere 3 pakker med årlige opkrævninger og mulighed for pakkeskift løbende hen 
over året vil betyde en væsentlig øget tid til administration. 
 
 
Hvad gør de andre? 
Ved overvejelse af en 3. programpakke vil det naturligvis være interessant at se på, hvad 
foreninger med 3 pakker har af programudbud, og hvad deres typiske pakkepris er. 
 
Vi har set på 5 tilfældigt valgte antenneforeninger og kan opsummere følgende: 
 
I forhold til vores programudbud har ”3-pakkeforeningerne” typisk omkring 5 
betalingskanaler mere end os - typisk er der udvidet med kanal 5, DK4, TV2 Film, Disney 
Channel. (+447,50 kr/år) 
 
Foreninger med 3 programpakker har typisk en årlig pris for deres 3. pakke på godt 2000,- 
kr. – altså ca. 700 kr. mere end hvad vores pakke 2 koster om året. 
 
Bestyrelsens anbefaling 
I betragtning af at kun ca. 5% af medlemmerne i dag har pakke 1, tyder det på, at vi er et 
pænt stykke fra smertegrænsen for, hvad pakke 2 må koste. 
Et andet forhold er, at vi i år har betalt sidste rate på 375,- kr. til renoveringen af anlægget, 
hvilket betyder, at vi selv med et pænt løft i programbudgettet ikke kommer til at øge 
kontingentet i forhold til i år. 
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Bestyrelsen anbefaler derfor, at vi i en vis udstrækning imødekommer ønsket om flere 
kanaler ved at udvide pakke 2 med flere kanaler frem for at bruge flere hundredetusinde 
på etablering af den 3. programpakke. 
 
For at generalforsamlingen kan høres, og der formelt kan træffes beslutning om, hvorvidt 
vi skal etablere en 3. programpakke eller ej, har bestyrelsen fremsat forslaget til 
beslutning.  
 
 
 

Lidt om fremtiden 
 
IP-telefoni 
IP-telefoni høre jo egentlig ikke til fremtiden, da vi jo allerede tilbage i januar i år har 
introduceret IP-telefoni i foreningen, men punktet skal selvfølgelig have er par ord med på 
vejen. 
 
IP-telfoni er blevet modtaget rigtig godt blandt medlemmerne og ca.10% af medlemmerne 
tilmeldte sig under ”gratis oprettelse” kampagnen i starten af året. 
 
IP-telefoni er således det 3. produkt i rækken af tillægsprodukter efter succeserne med 
Internet og Selector løsningen. 
 
Digitalt TV 
1. april 2006 introducerede DR og TV2 det jordbaserede digitale sendenet og gav dermed 
for alvor startskuddet til digitalt tv i de danske hjem. 
 
I dag er det kun ganske få, der har modtagerudstyr til modtagelse af digitalt tv, men det er 
uden tvivl en teknologi, som hurtigt vil vinde indpas på lige fod med 
fladskærmsapparaterne. 
 
Bestyrelsen finder det vigtigt, at foreningen ikke er en bremseklods i denne udvikling og 
har derfor besluttet at påbegynde paralleludsendelse af DR1, DR2 og TV2 i digital form fra 
ultimo maj måned. 
 
Det kan godt være, at digitalt tv er fremtiden, men foreningens medlemmer skal ikke være 
nervøse for, at det lige pludseligt ikke længere vil være muligt at bruge sit traditionelle tv til 
modtagelse af foreningens tv-programmer – digitalt tv vil de kommende år således alene 
være et supplement til foreningens traditionelle programudbud og ikke en erstatning! 
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Bredbånd fra TRE-FOR (Profiber)  
Jeg omtalte sidste år TRE-FOR’s amitiøse planer om at tilbyde bredbånd til alle i deres 
forsyningsområde, men det er faktisk ikke meget vi har hørt fra Profiber i det forgangne år 
– faktisk ingenting! 
Men vi kan jo konstatere, at fortovsfliserne stort set ikke når at blive lagt på plads her i 
området, før det næste hold kommer og graver op igen, så noget er der jo gang i.  
Det er svært at forudsige, hvad der kommer til at ske og evt. hvornår, men bestyrelsen 
følger naturligvis udviklingen tæt, og såfremt der bliver behov for at træffe væsentlige 
beslutninger inden næste generalforsamling, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær 
generalforsamling. 
 

 
 
Afslutning 
Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for 
den indsats, de har ydet det forgangne år og samtidig sige tak for godt samarbejde. 
 
Dette var formandens beretning, og jeg håber denne har givet generalforsamlingen et 
indblik i foreningens aktiviteter det forgangne år og et lille kik ud i fremtiden. 
 
Jeg overgiver hermed beretningen til generalforsamlingen. 
 
 
 
 
 
 
Børkop den 26. april 2006. 
 
 
Per Westphal 
Formand 


